Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
2e adventszondag
9 december 2018
voorganger:
organist:
lectrix:

ds. Jan Struijk
Rob Schlebaum
Irene Tolkamp

‐ Orgelspel
‐ Kaarsen op tafel worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ Stilte
‐ Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
‐ Aansteken van de tweede adventskaars
‐ We zingen: lied 437: 1,2,3 en 4
‐ Bemoediging:
V. Onze hulp is in de naam van de Heer,
G. die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐ Drempelgebed
V.Barmhartige God, Gij die omziet naar Uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt, wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
G. Zie ons aan zoals we zijn: vol van onszelf,
Met de last van het verleden op onze schouders
… gebedsstilte…
V. Vergeef ons, Heer, maak ons tot Uw mensen,
vol van genade. Open ons naar U en naar elkaar.
naar Uw toekomst.
G. Amen
‐ We zingen: lied 66: 1 en 3

‐ Gebed om ontferming
‐ We zingen: lied 466: 1, 3 en 7
‐ Kinderen gaan naar de nevendienst
We zingen het projectlied:

2. Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.
3. Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
4. Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
‐

Gebed bij het openen van de bijbel

‐

Lezing: Maleachi 3: 1‐4

‐

We zingen: lied 456: 1, 2, 3 en 4

‐

Lezing: Lucas 3: 1‐6

‐

We zingen: lied 456: 5,6 en 7

‐

Preek

‐

Orgelspel

‐

We zingen: lied 438: 1,2 en 3

‐

Gebeden‐stil gebed‐onze Vader

‐

Collecte bestemd voor Pastoraat nieuwe stijl

‐
‐

We zingen staande: Tussentijds 129 (Liedboek 452)
Zegen, Amen, 3x

‐

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerktelefoon

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie of thee te drinken in de
Richtershof.
Volgende week zondag 16 december om 10.00 uur is er een dienst
met als voorganger ds. Gonda Elzenga.

